Hej!
Du som får denna e-post är medlem i Centerpartiet i Mörbylånga kommun. Vi vill genom detta
medlemsbrev berätta om vår politik. Tveka inte att höra av dig till oss om du saknar något i
medlemsbrevet eller har andra frågor. Logga gärna in på Connect/vårt intranät och ange din
e-postadress – eller kontakta oss för att registrera den – då är det lätt att få kontakt!

Medlemslotteri!

Nu är sommaren här och vi hoppas att ni alla njuter av ledighet och tar hand om varandra. I de
medlemsbrev som vi skickat ut tidigare har vi berättat om Centerpartiets utvecklingsår – ett år
avsatt till att utveckla vår politik framåt, att samtala med medlemmar och med samhället.
Pandemin har ju, som alla vet, förändrat möjligheterna till vad som är möjligt att genomföra.
Centerpartiet i Mörbylånga har beslutat att genom ett medlemslotteri skapa möjligheter till samtal.
Vi har inhandlat 15 presentkort hos näringsidkare i kommunen och kommer att lotta ut dem till
medlemmar. Som medlem är du automatiskt med i lotteriet!
Vi hoppas bidra till fler samtal i kommunen. Samtal som kan leda till att förbättra vår politik. Ett
samtal ägde rum när vi köpte presentkorten, ett samtal kommer att äga rum när de vinnande
medlemmarna får presentkortet och ytterligare ett samtal kommer att uppstå när presentkortet
används.
Lite senare i sommar kommer ni också att få möjlighet att svara på en enkät med frågor kring ditt
medlemskap och engagemang i Centerpartiet. Men vill du göra medskick till oss redan nu – mejla
oss på centerpartiet.morbylanga@gmail.com

Nämnd i fokus – Samhällsbyggnadsnämnden
I Samhällsbyggnadsnämnden har Centerpartiet tre ledamöter och en ersättare. Kontakta dem
gärna om du har frågor eller vill bidra med dina synpunkter.
Johan Sigvardsson, ledamot
Christer Rosén, ledamot
Emmy Ahlstedt, ledamot
Johan Åhlund, ersättare

johan.sigvardsson@morbylanga.se
info@addera-cgr.se
emmy.ahlstedt@gmail.com
ahlund71@gmail.com

Uppdraget i Samhällsbyggnadsnämnden består av två delar. Den första är miljö som bland annat
handlar om livsmedelskontroll, alkoholkontroll, tobak, tillsyn av lantbruk. Sedan den 1 juli är det
också Samhällsbyggnadsnämndens ansvar att utföra tillsyn på restauranger så att det inte är för
trångt – en följd av åtgärder för att motverka smittspridning av det nya Corona-viruset. Den andra
delen är plan och bygg. Det handlar om bygglov och om planer – planprogram och detaljplaner. I
kommunen finns olika nivåer av planer som måste finnas på plats för att komma vidare med
byggnation och utveckling:
•
•
•
•

Översiktsplan
Fördjupad översiktsplan
Planprogram
Detaljplan

Planerna ligger till grund för byggloven. På senare år är det vanligt att planer innehåller
resonemang kring social hållbarhet, alltså koppling till mänskliga rättigheter, jämställdhet och
barnperspektiv. Det är kommunstyrelsen som är ansvarig för att köpa in den mark som kommunen
behöver. Kontakterna med Länsstyrelsen är viktiga för nämndes arbete.
Viktigaste frågan just nu i Samhällsbyggnadsnämnden
Det viktigaste just nu är att ta alla planer som är på gång:
•
•
•

Mörbylånga planprogram
Färjestaden planprogram
Grönhögen

Viktigaste frågan framåt och vad Centerpartiet driver för politik kring det
Det allra viktigaste just nu är att färdigställa pågående planer för att utveckling kan ta fart. Det är
nödvändigt för fler bostäder och för ett levande näringsliv. Det är en utmaning att sätta en
partipolitisk prägel på arbetet i samhällsbyggnadsnämnden. Men man kan konstatera att det man
verkligen bedöms på är byggloven. Det ska ta max 10 veckor och oftast klarar nämnden det på 9
veckor.

Kontakt
Medlemsansvarig

Johan Åhlund, ahlund71@gmail.com, 0705136106

Kommunikationsansvarig

Emmy Ahlstedt, emmy.ahlstedt@gmail.com, 0725154624

Webbplats

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/morbylanga/startsida

Facebook

https://www.facebook.com/centerpartietmorbylanga/

Kom ihåg!
Känner du någon som är engagerad i kommunens utveckling?
Fråga om det finns intresse att bli medlem i Centerpartiet!
Kontakta oss så kan vi berätta mer!

